
Oficiala organo de Austria Esperanto-Delegitaro kaj Esperanto-Delegitaro de Wien.
2» jaro. No. 1 2  Monata Dezembro 1925

R e d a k t e j o  kaj  a d r a i n i s t r e j  o: Korneuburg ĉe Wien, Postfach.
Konto ĉe poŝtŝparkaso aŭstrla n-ro D-123.826.

J a r a b o n o  (komencigeblaĉiumonate): Por aŭs t r i anoj  aŭ. S4.20, g e r ma n l a n d a n o j  RM 8.—,
a l i l andano j  sv. fr. 4.— ; ponumere: por enlandanoj 40 au. g., eksterl. 50 au. g.

& r .  f a | a r  C u b t o i ß  S a m e n f j o t
acb. is$9 In Bialvltok, gelt. 1 9 1 7  in Ularfcbau.

33on 9tebaft. ^ot) ©darüber* SGBten, Sttttglieb be8 Rittern. Sprad)auöf<hune3 für ®)pcranto.
3)er geniale Schöpfer ber internationalen 

SSermittlungŝfprac^e (Sjperanto, loar einen 
großen Xeil feine« Seben« in menfchen* 
freunblidjer SBeife a ls  2lrmen*2lugenarzt 
tätig , er fucf)te aber audj ber ÜKitmelt bte 
geiftigen 21 ugen zu öffnen burcp bie (Sr* 
fenntni«, baß  eine einheitliche SRerfepr«* 
fpracpe zu einem gefunben Äo«mopoliti«mu« 
führen mürbe, ber, ohne ba« 9?ationalge= 
fühl be« einzelnen zu gefährben, ben mähren 
Söeltfrieben herbeiführen müßte, SSon biefem 
ibealen t e u f e n  unb güplen  getrieben, ging 
3am enpof, mie er fiep fpäter fcprieb, ber 
S o p n  eine« S prad)päbagogen , fdjon al« 
ftnabe b aran , eine gemeinfame 2$erftänbi* 
gung«fpracpe zu fchaffen. 211« fein Sßerf 
ihm im S ap re  1887 enblicp al« Dotlfommen 
brauchbar erfcpien, brachte er e« unter 
großen Scpm ierigfeiten unb materiellen 
O pfern  in bie £)ffentlid)feit unb erlebte 
bie (Genugtuung ber allmählich immer 
ftärferen 2lu«breitung feiner fünftlicpen 
S p rache  unb ber m it ihrer Sßermenbung 
Derfnüpften 2lnnäherung ber 2lngehörigen 
oerfcpiebenfter N ationen . S e it  1905, mo 
in 33oulogne an ber S^üfte granfreicp« ber 
erfte SSeltfongreß be« (Sfperanto tagte, 
bi« 5um 2lu«bruch be« SSeltfriege« fehlte 
$)r. 3am enpof auf feinem ber Äongreffc, 
bei benen er in geiftoollen formoollenbeten 
2lnfprachen in feiner Sprache feine men* 
fcpenfreunblicpen 2lnfcpauungen oertra t unb 
Don feinen 2lnhängern begeiftert um jubelt, 
aber auch mit öffentlichen (Sprüngen unb 2lu«*

Zeichnungen bebacpt mürbe. X>abei blieb er 
ftet« ber einfad) befcpeibene 2J?ann, ber nie fü r 
perfönltdjen V orteil an« feiner Schöpfung, 
fonbern ftet« nu r für bie burd) fie zu Der* 
roirflicpenben Sbeeu e in tra t unb c« barum  
auch nie zu irbifcpen G ü tern  brad)te, bafü r 
aber bie J reu b e  hatte. Don allen, bie (Ge* 
legenpeit patten, ipn fennen zu lernen, a u f : 
rtcptig gefcpä^t unD Dereprt zu merben. (Sr 
fäm pfte aud) nicpt um feine« perfönlicpen 
9iupme« millen, fonbern zur S icherung  be« 
$>urcpbringen« feiner popen 3been ftet« fü r 
bie Unuerleßlicpfeit feiner Schöpfung gegen 
föeform projefte. $>ie 2 reu e  ber 3)?eprzapl 
feiner 2lnpänger p a t biefe bi« jeßt gefüprt 
unb ber Don $ r .  3 am enP°f gefcpaffenen 
Sprache auch fcpon in üerfchiebenen S ta a te n  
2lnerfennung Derfcpafft, bie in efperanto* 
freunblicpen Sßerorbnungen, ber (Sinfeßung 
Don ftaatlicpen f)3rüfung«fommiffionen für 
bie S prache (Sfperanto, ftaatlichen 2lm* 
tern, burd) 3 u laffung zum fafultatiD en 
Schulunterricht u. bgl. zum 2 lu«brud  fam. 
21ud) innerhalb ber 2lnpängerfcpaft 3)r. 
3am enpof«  finb m ertooüe in terna tiona le  0 r^  
gam fationen  entftanben unb bie S n ftitu tio n  
ber jährlichen S e ltfo n g re ffe  beftept meiter. 
S o  ift zu hoffen, bah in ber neuen ^rieben«* 
ä ra  ba» 2Berf be« befcpeibenen SBaifcpauer 
2lugenarzte« S c p ritt  für S cp rittzu  Doller 2lu«* 
roirfung fommen mirb al« mertuolle(Grunb* 
tage für ben Don aller 2Belt peiß erfepnten 
m apren SSölferfrieben burd) gegenfeitige« 
2Serftänbni« bei na tio na le r S elb ftänb ig fe it.
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€fperanto>äottt$di<n(t in der 
IftinorltenkirclK.

2)er öfterr. fatliolifcfje C£fperanto.93unb 
labet 5« Dem am 17. Sänner 1920 um 
10 Ut)r Dorm, in ber 3J?inoritenfircf)e ftatt* 
finbenben Crjperanto=@otte3bienft ein. 2)ie
s.ßrebigt hält £)err ^ßrooin^ial P. ^ran^ 
Ŝfteftan. Snterefjenten rnerben aufmerffam 
gemacht, baĝ bie Xe t̂e ber @jperanto*2ieber 
in ber SSorpalle ber ftirdie erhältlich finb.

Anmeldung neuer Iftitgliedcr.
3J5t 3?üd[id)t aut bie (Srroeiterung 

unjere$ ^Inpängerfreife* in ber lebten 3 *it 
tuieberpoleii mir unjerc 2luffotberung, an 
ber s2lu$geftaltung unjereS ölatteS mit* • 
juarbeiten. 3)ieS fann gefcheben: 1. 3>urd) 
©infenbuitg Don ?lrtifeln in (Sjperanto 
(5?orreftur bejorgt bie Jiebaftion), 2. (Sin- 
fenbung d o h  beutfdjen 21ufjä$en über aÜ- 
gemein interejfierenbc (^egenftänbe, beren 
Überjepung mir Derantaffen, 3 burd) 5£erbe* 
arbeit für bie 3 eitunfl' 4. burd) ©cfdjaffung 
Don bezahlten Sinnigen, 5. burd) SKittei* 
lung Don SÖünfdjen, Söefdjroerben unb ?ln* 
regungen, 6. burd) 55e!anntgabe ber 9lbreffen 
Don föfperantiften unb Don folgen, bie e£ 
merben moüen.

3()r dezugsredjt endet mit tiefer Hummer, 
lim eine Vnteröredjung in der Zuwendung 
zu vermeiden, erfudjen mir u m  Öatdige 

Cmfendung von S  4.20 für 1926. 
£rfagfcfjein fiegt Öei.

Von jet)t ad erQaften die Tttitgfieder 
fofgender Organifationen „ Tlröcitsgemein- 
fcfaft der £fperanto-Pet)reru, „ Oandes- 
verÖand der efp. £ifenÖaf)ner Öfterreicfjs“ 
und „Öfterr. katf). £.-'Bundu Tad)Öeifagen.
Jnterefjenten motten diefef&en verfangen.

S e r  Ĉftcrrcidjifdjc 9Irbeiter=(£fperaniOc 
ÜÖUtib Deranftaltete am ©amstag, 12. 
$)e^ember 1925, eine gut befudjte unb ge* 
lungene 3 amenhof* $eier. ^eftrebner bie
H erren Sßrof. O tto  © im on unb 23. ftla til.

*  **
2lm 14. Dezember 1925 fanb im neuen 

£>eim b. @fp.*SSer. „ ‘D an u b io 44 eine febr 
(̂ at)Ireicf) befudjte i\-eier ftü ©bren 3 am enb°t* 
fta tt, -̂ u meldjer V ertre ter faft aller 5Br. 
23er. ertdjienen m areu. 2)ie ^eftrebe hielt 
§ e r r  21*. © m i t a l .

(Sfperanto Äurfc fiir A nfänger beginne«:
3tm 5. I. 1926 bei ber „ Aüstria Katolika Ligo

Esperantista“. VIII.. ißiarifteng. 48 
(ftlofter), nur für ©rroadpene, jeben 
Dienstag unb Freitag, 19 h.

?tm 7. I. bei ber ,Esp.-soc. K ulturo“. XVIII..
ftreujg. 34, ®af6 ^ilbebranb, 19 30 h. 
ftein Drinfjiroang.

9lm 18. I. bei ber „Aüstria Pacifista Esp.-soc.‘
in ben Staunten ber „Snt. grauenliga 
für grieben unb Freiheit", III., ipenĉler* 
jtrabe 3. Seiler 9t. 2)t. greb. Dauer 
59Jtonate, jebenSJiittro. 17-80—18 45 h. 
Beitrag für ben ganzen ShtrS lü  S. 
fUnmelbung täglich 9—13 h, SJtontag 
unb Donnerstag aud) bon 15 — 19 h.

Xllaj Internaciaj Esp.-Floraj 
Ludoj en Santa Coloma de

Parnes.
23.—25. majo 1926.

La komitato invitas ĉiulandajn verk- 
istojn partopreni la konkursojn kiujn ĝi 
organizis okaze de tia festo.

Kondiĉoj por partopreni: La verkoj 
devas esti verkitaj en bona E. kaj ne 
ankoraü eldonitaj aü anoncitaj.

La verkoj premiitaj fariĝos propraĵo 
dum unu jaro de la komitato.

La juĝontaro konsistas el s-roj d-ro
E. Privat, prez.; Josef Berger, Artur
Domenech. Josef Rosello, Josef Cener.
Josef Ventura, sekretario.
Interesiĝantoj bonvolu sin turni al la redakcio 
postulante la detalojn de la konkurso kaj la 

temaron. Aldonu respondafrankon!

Mit Beilagen für
Arbeitsgemeinschaft d. Esp.-Lehrer

Landesverband d. Esp.-Eisenbahner Oesterreichs
Oesterreichischer katholischer Esp.-Bund.
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„Radio-Wien (Welle 530).“ Übungsecke zum Esperantokurs.
Geleitet von Walter Smi tal .  Vorsitzender der „Vertreterschaft der Wiener Esperanto-Vereine*.

An me r k u n g :  Die Texte der einzelnen 
Lektionen erscheinen in der führenden Radio- 
zeitsrhrift „Radio-Wien“; Adresse: Wien, I., 
Stubenring 1.
Vor beme r kung :  Zweck der folgenden

Übung ist die Anregung zur selbstän
digen Bildung von Wörtern mit den Bil
dungssilben, welche im 5. Vortrag (En la 
nova hejmo de mia amiko) Vorkommen. 
Es sind folgende:

ant (für das Mittelwort der Gegenwart in der 
Tätigkeitsform): lern ant-o =  der Ler
nende. lern-ant-a =  der, die, das lernende .., 
lern ant-e lernend. Bilde: blutend (Satz 27), 
der Stehende (S. 29), die Liegenden (30), 
ein Sehender (31).

ig (zu etwas machen, in einen Zustand ver
setzen, veranlassen): kolor-ig-i =  färben. 
Bilde: ändern (ali ig-i), ebnen(5),krümmen 
(G), teilen (12), erhöhen ( i3), vertiefen (14), 
vereinigen (16), groß machen (16), sum
mieren ( 6), spitzen (20), erweichen (21), 
flüssig machen (22), vergasen (23), rot 
machen (27), zum Bluten bringen (27), 
stellen (29), legen (30), schwärzen (30). 
Übersetze: pendigi, longigi, beligi, vidigi, 
(31), heligi, klarigi, varmigi (32, 33). 

il (Werkzeug, Mittel): lini il o (5) =  Lineal. 
Übersetze: harkolorigilo, laŭtparolilo (1), 
sumigilo (16), krajonpintigilo(20), (krnjono= 
Bleistift), benzingasigilo (28), harblondigilo 
(24), harbrunigilo (26), harnigrigilo (80), 
starigilo (29), beligilo (3 ). 

aĵ (Sache): -fluid-ajo =  Flüssigkeit (22). Über
setze: kolornĵo (I), angui»jo (2), ebenaĵo
(5) , altaĵo (13). profundaĵo (14). Bilde: etwas 
Großes ( 6). etwas Weiches (21), das Grüne 
(26), das Schwarze (30), etwas Schönes (31).

mal (Gegenteil): mallonga =  kurz (11). Über
setze: raalebena malebenajo (5), malrekta
(6) , malalta, malaltaĵo, malaltigi (13), mal- 
profunda, malprofundaĵo (14t. Bilde: eng 
(15), klein (16), dünn (19), hart (21), plump 
(24), kurz, kürzen, häßlich, verschandeln 
(31), dunkel, verdunkeln (82), trüb, trüben 
(33), kalt (33).

ar (Sammelbegriff): mont-ar-o =  Gebirge (13), 
Übersetze: ilaro, fruktaro (26). Bilde:
Straßennetz (11), Hausgerät, Kellergerät, 
Häusermeer (14).

ej (Ort): lud-ej-o =  Spielplatz. Übersetze :kusejo 
(80) fumejo (25). Bilde: Flußbett (27). 

uj (Behälter): gas-uj-o =  Gasbehälter (23). Über
setze: koloraĵujo (i). Bilde: Tabakdose(25), 
Milchkanne (29), Kohlenkübel (30). 

it (Bildungssilbe zum Ausdruck einer abge
schlossenen Handlung, Leideform): fiks- 
it-a =  befestigt, varm-ig-it-e =  in gewärm
tem Zustand, instru-it-o =  ein Unter
richteter. Übersetze: Die Straße ist geebnet 
(=  eine geebnete (5).»Die Linie ist geteilt

(12). Der Bleistift ist gespitzt (20). Das 
Gas ist verflüssigt (22). Das Haar ist blond 
gefärbt (24). Der Kohlenkübel ist in die 
Ecke gestellt (29). Ferner: Lamantelo estas 
ensrankigita. La bildo estas enkadrigita. 
La citronoj estas enkestigitaj (pakitaj en 
kestoj). La teksto estas klarigita. La akvo 
estas varmigita.

• •
Formu lau la nomitaj ekzemploj novajn 

vortojn el la radikoj de la l as t a j  lecionojp er 
la cititaj aflksoj (Bildungssilbeni.

Lefcjaj|oj.
Temistokles edzjiiiiiglis1) unu til inj- 

on2) al homo tre bona, sed mal riĉ a3), 
Li diris4) pri tio : „Mia filino preferas:>) 
homon sen havaĵo al havajo sen homo.“

I*
Instruisto: „Nun, karaj lernantoj, mi 

klarigos al vi, kiel aspektas6) kamelo. 
Sed bone atentu kaj havu okulojn kaj 
orelojn nur por mi; alie vi ne povas
ĝuste7) imagi8) kamelon.“

*
A . : „Sinjoro, via hundo manĝis9) mian

manĝajon!“
B. : „Dankon, bona homo, tial mi hodiaü

vespere ne douos10) al la hundo 
manĝajon."

♦
Ne ekzistas rozoj sen dornoj.

*
Auskultanto ee la mur’ ll) 
audas propran12) honton12) nur!

Anmerkung: *) edzo =  Gatte, *) filo =  
Sohn, *) riöa =  reich, 4) diri — sagen, *) pre- 
feri =  vorziehen, ®) aspekti =  aussehen,J) ĝusta 
=  angemessen, richtig 8) imagi == sich etwas 
vorstellen, 9> manĝi =  essen, *“) doni =  geben, 
lt) Im Esperanto kann das o des Hauptwortes 
apostrophiert werden, aber nicht, wenn j oder 
n folgt. **) propra =  eigen, ,a) honto =  Schande.

„Agrablajn Festotagojn“ 
„Felican Novjaron“ !

La redakcio
»fl t • • • « • 9 f • ••<•••• f 19 191 I 9 9 • 99 9 Mtt 9»9 • 9 9 9



Patfo 128 N-o 12A u s t r i a  K s p e r a n t i s t o

La ekzercanta Esperantisto. — Per iibenbc (̂ fpcrantift.
Geleitet von Dr. Emil Pfef fer ,  Presseleiter der * Vertreterschaft der Esperanto-Vereine

Österreichs“.
La flanĉinoj de la river-dio.*) La popolo de V ĉirkaŭajo tarnen plendis
IMe Bräute des F lu ß g o ttes . D as Vro lk  der U m geb u n g  jed o ch  k la g te

(Kina legendo.)
(C h in esisch e L egen d e.)

En la tempo de P duobla regno vivis
ln  der Z eit des D op p elre ich es lebte

▼Iro nome Si-Men-Itan, kiu estis land-
(ein)M ann nam ens 8 i-M en -B an , w elch er war Landes*

estro Ce la bordo de V flava ritero,
hauptm ann am Lfer d es g e lb en  F lu s se s ,
kle la dlo de la rlveroj ĝals altajn
w o der Gott der F lü sse  genoß hohe
honorojn. La aorĉistoj kaj sorĉistinoj pro-
Etaren. D ie Zauberer und H exen ver-
klamis, ke la dio de la riveroj 6iu-
küiideteu , daß der Gott der F lü sse  a ll-
jare volas liavi junan knabinon por
Jährlich  w ill haben (e in )ju n ges M ädchen zur
erizino, kiu deras esti elektita inter la
Frau w elch es muß sein* a u sg ew ä h lt unter den
knabinoj de V popolo, por ke vento kaj
M ädchen des V olkes, dam it W ind und

pluvo ne manku kaj ne okazu super-
R egen n ich t feh le  und nicht sta tttin d e Ü ber-

akvo1 kaj tnalbona rikolto. Se do
sch w ein m u n g  und sch lech te  E rnte. W enn a lso

la flliuo de iu riĉa familio maturiĝts
die T och ter irdem ieiner reichen  F a m ilie  r e if  wurde
je virino, dlris la sorĉistoj, ke Si estas
zum  W eibe, sa g ten  d ie Z auberer, daß sie  ist

la elektita flanĉino* Por liherigi siajn
d ie  au serw äh lte  Braut. Um (zu)befreien  ihre

lilinojn* subaßetis2 la gepatroj per niulte,
T öchter, bestachen  d ie E ltern  m it v ie l,

innlte da mono la sorßistojn. La mono
v ie l G eld d ie  'Z au b erer . D as G eld

moligis iom la korojn de la sorßistoj kaj
erw eich te  e tw a s d ie H erzen der Z auberer und
ili ordonis al la riĉaj gepatroj, doni
s ie  befahlen  den reich en  E itern , (zu)geben

ul ili aukorau pli multe da mono: poste ili
ihnen  noch m ehr G e ld ; dann s ie
prenis malriean knabinon kaj jetis ŝin en
nahm en (e in )arm es M ädchen und w arfen  es in

la riveron. La plej grandan parton de la
den Fluß. Den größten T e il d es

mono ili konservis tarnen por si. Se
G eldes s ie  b eh ie lten  jed o ch  für sich . W enn
tarnen la gepatroj ne volis pagi, farigis
jed o ch  d ie  E ltern  n ich t w o llten  zah len , w urde

ilia lllino la edzino de V dio de la riveroj*
ihre T o ch ter  d ie  Frau des G ottes der F lü sse .

Oni devigis3 la knabinon, akeepti la ed-
U a n  zw a n g  d as M ädchen, anzunebxnen d ie  H och-
zlgofestajn4 douacojn, kiujn al si alportis
ze itsg e sc h e n k e , w e lch e  ihr brachten
la sorßistoj mein.
d ie  Zauberer se lb st.

*) A ns dem  d em n äch st in der „ T a g b la tt-B ib lio -  
tbek* ersch ein en d en : „ E r s t e n  E s p e r a n t o - L e s e 
b u c h  f ü r  A n f ä n g e r  u n d  K u r s e *  von  Dr, E . P feffer.

kaj suferis sub tiu rito.
und litt  unter d iesem  R ilu s .

Si-Men aŭdis ĉe transpreno de sia ofico
Bi-M en h örte  bei Ü bernahm e se in e s  A m tes

pri tiu kntimo de la di-servo. Li
von  d ieser  G ep flogen h eit d es G o ttesd ien stes . Er
venigis la sorßistojn al si kaj diris
ließ kom m en  d ie Z auberer zu sieb  und sa g te
al ili: r Konign6 al mi gusta-tempe la
ih n e n : „G ebet b ek an n t m ir r e ch tz e it ig  deu
tagon de P edzlĝofesto de V dio de la
T a g  der H och zeit d es G ottes der
riveroj* Mi mem volas ße-esti7, por
F lü sse . Ich s e lb s t  w ill an w esen d  se in  um

fari al la diaĵo mian riverencon. Gi
(zu)m achen  der G otth eit m ein e  V erb eu gu n g . S ie
certe ĝojos pro tio kaj benos miau
Steher w ird sich  freuen  d essen  und seg n en  m ein
popolon*“
V o lk .44

Post tio li adiaüis ilin. Kaj la
D arau f er v er a b sc h ie d e te  s ie . U nd d ie

sorßistoj ne povis lin sufiße laudi pro
Z auberer n ich t k on n ten  ihn  g e n u g  lohen  w egen

lia pieco.
se in er  F rö m m ig k eit.

Oni atioucis al li la tagon de V
Man m eld ete  ih m  den T a g  der

edziĝofesto. Si-Men surmestis*' sian fest-
H och zeit. 8 i-M en  le g te  an se in  F est-
vestajon, sidigis en veturilon kaj direkt -
g ew a n d , se tz te  s ic h  in  (e in en )W agen  und b egab
iĝls kon pompa Fekvantaro* al la rivero.
s ich  m it  p ru n k vo llem  G efo lg e  zum  Fluß.
Ciuj estis jam tie: la plej-aĝuloj10 de V
A lle  w aren  sch on  dort: d ie  Ä ltesten  des

vilaĝo, la sorßistoj kaj sorßistinoj. De
D orfes, d ie  Z auberer und H exen . Von

malproksime venintaj viroj* virinoj, in-
w^eitber gek o m m en e M änner, F rauen , K in-

fanoj kaj maljnnuloj atendis aride je
der und G reise w a rteten  b e g ie r ig  a u f

la ceremonio.
d ie  Z erem onie.

La sorßistoj kasigig11 la llanĉinon de la
D ie  Z auberer leg ten  d ie  B raut d es

river-dio sur ripoz-liton, ornamis sin per
F lu ß g o ttes a u f (e in )R u h eb ett, sch m ü ck ten  s ie  m it

edzigofesto donacoj kaj kantis al ŝi poste
H o ch ze itsg esch en k en  und sa n g e n  ih r  dann

kantojn ee tambnr-batoj kaj trombonaj
L ied er b ei T ro m m elsch la g  und P o sa u n en .

sonoj.
sc h a ll.

Jam ili kaptis la liton, por porti
.Schon s ie  faßten  d as B ett, um  (zu )tragen

la fianeinon al la rirero, jam la gepatroj
d ie  B raut zum  F lu sse , sch on  d ie  E ltern
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adiaŭis Sin kun plorego1-*, kiam Si-Men
verabschiedeten sie m it Schluchzen, als Si-Men
aüdigis13 sian Toĉon: „Ne tiel rapide*
vernehmen ließ seine Stim m e: „Nicht so eilig*,
diris li. „Mi mem renis al Isi edziĝofesto,
sagte er. „Ich selbst bin gekommen zur Hochzeit,
tiu ti devus tial ankau esti solenn kaj
diese muß daher auch sein feierlich und
mnjesta. Iu direktiĝu14 unue en la
majestiitisch. Jem and begebe sich zuerst in das
kastelou de 1* dio de la riveroj kaj anoncu
Schloß d ts  Gottes der Flusse und melde
h1 li, ke liu atendas Ha iianĉino kaj ke li
ihm, daß ihn erw artet seine Braut und daß er
honvolu1 veni al ŝi rekonte16“.
geruhen möge (zu) kommen ihr entgegen- .

A

Ce tiuj vortoj li montrls sur unn
Bei diesen Worten er zeigte auf eine

soröistinon k»j diris al ŝi: „Vi iros.*
Hexe und sagte zu ih r: „Du wirst gehen.“

La sorĉ.stino rifnzis, sed la servistoj
Die Hexe weigerte sich, aber die Diener

de Si-Men kaptis sin kaj ĵetis ŝin en la
8i-Mens packten sie und warfen sie in den
riveron. La tempo pasis. Post unu horo
Fluß. Die Zeit verging. Nach einer Stunde
diris Si-Men: ^Tiu virino ne komprenas
sagte Si-Men: „Dieses Weib nicht versteht
sian aferou, alie Si derus esti jam de-
ihre Sache, sonst sie müßte sein «schon
longe reveninta !u
längst zurück(gekommen) !“

Li turnis sin al unu norĉisto:
E r wandte sich an einen Zauberer:
„Sekvu sin kaj estu pli lerta ol Si!“
„Folge ihr (nach) und sei geschickter als sie!-
La Yizago de la sorĉisto farigis
Das Gesicht des Zauberers wurde

cindrokolora17 pro timo, kaj H jetiß sin
aschfahl vor Angst, und er warf sich
teren1* kaj petesns19 pri kompato. Anbau
zur Erde und flehte um Mitleid. Auch
la ceteraj sorcistoj kaj sorĉistinoj faris
die übrigen Zauberer und Hexen machten
la samon kaj ili juris, ke ili neniam plu
dasselbe und sie schwuren, daß sie nie mehr
serĉos fianĉinon por la dio de la
suchen werden (eine) Braut für den Gott der
riveroj. Si-Men tatnen sendis la knabinon
Flüsse. Si-Men aber schickte das Mädchen
kaj la edzfgofestaju gastojn hejmen.
und die Hochzeits-Gäste nach Hause.

De tin tempo la dio de la rlveroj
Seit dieser Zeit der Gott der Flüsse

ne edzigaß.
nicht heiratet.

1 W örtlich : Überwasser. 7 * aceti kaufen, sub-
aceti (jemanden) bestechen. a devi müssen, dev-igi
machen, daß jem and müsse =  zwingen. 4 edzo Gatte,
Gemahl, edz-igi zu einem Ehegatten werdenr= heiraten,
cdzigofesto Hoc • zeitsfest. 4 * ĉirkaŭ=um , umheruni,
cirkau-ajo Umgebung, Umgegend. c koni kennen,
kon-igi machen, daß jem and etwas kenne =  zur Kennt
nis bringen, bekannt machen. 7 w örtlich: dabei sein.
* meti legen, sur-meti aufiegen. 9 sekvi folgen, sekv-
anto ein Nachfolger, sekvant-aro Gefolge. 10 ago Alter,

la plej-ag-ulo de 1’ vilago der Dorfälteste. 11 kusi liegen, 
kuA-igi machen, daß etwas Hege =  legen. 12 plori 
weinen, plor-egi schluchzen. 11 aüdi hören, aud-igi 
hören lassen. 14 direkto Richtung; en kiu direkto vi 
iras? in welcher Richtung gehst du? direkti jemanden) 
lenken, richten, leiten, direkt igi sich selbst nach 
irgendwo richten, sich wenden. 14 bona gut, volo Wille; 
bon-voli geruhen. u renkonti =  jem andem  begegnen, 
jemanden unterwegs tretfen, veni renkonte jemandem 
entgegenkommen. IT wörtlich: aschfarben, von der 
Fa be der Ascne. lß die Endung -en bezeichnet die 
abgeleiteten Umstandswörter der Richtung, auf die 
Frage „w'ohin- ; tere auf der Erde, tercn zur Erde, 
auf die Erde, usw. i9 peti bitten, pet-egi flehen.

18a Universale Konpreso de
Esperanto

kaj
lnternacia Somera IJniversitato.

Edinburgo. 31. julio —7. aiigusto 1920.
I'nua bulteno.

Adreso por leleroj: Sekretarioj, 18a Kon- 
greso de E., Edinburgo, Skotlando.

Aliĝi8: 113.
Kotizo: Senescepte 20 äilingoj britaj.
Ponacoj: Volonte akceptotaj.
Fakaj kunvenoj : Organizontoj anoncu Hin.
Somera Universitato: Preparotsj prelegoj 

pri Folkloro, Lingvistiko. Medicino. Scienco.

Antaukongreso en Bremen.
Kotizo 3 ormk., por familianoj 2 ormk.
Adreso por anoncoj kaj informoj: d-ro 

Renken. Häfen 26.
Pagu per monbiletoj en letero registrita 

al B-ro H Keller, (ioesneistr. 77.
Kekomendinde al öiuj Edinburg vojaĝontoj 

partopreni öi tiun kongreson kaj ĝui la vid- 
indujojn de öi tiu antikva urbo.

Post la kongreso enŝipigo al Leith (ha- 
veno de Edinburg).

15a Germana Esperanto-Kongreso 
Pentekoston 11)26 en München.

Kotizo 5ormk. porsamfamilianoj po3 ormk. 
Sinanoncojn kaj informpetojn oni adresu al 
Esperanto - Verband. München, Lindwurm
straße 145/1.

Dumnokta migrado
(de prof. dro Josef Blaas; esp. dro. Leo Blaas.)

(Daürigo.)
El abundo de irnpresoj, meditadoj, 

travivajoj en tiuj migradoj dumnoktaj 
jen nur unu bildeto!

Nokfco al Novjaro!
Mi sidas ĉe mia skribtablo; hodiaü 

ne estas tempo por dumnokta migrado 
de blindulo, la viduloj en domoj kaj
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ekstere trookupiĝudas atendante la nov- 
jaron

Antaŭ semajno estis nokto Ivrist- 
naska. Certe ĉiu restadis hejme ĉe la 
siaj, aŭ en rondo amika. Jen soleca 
blindulo prefere tiam kaftiras tra la stratoj 
malbruaj ĝojante pro sia soleco. La 
vintro ĝenerale ne favoras tian migra- 
don. Glacio kaj neĝo kelktoje estas 
danĝeraj malamikoj. Sed nun kiam la 
pavimoj estas pure balaitaj, la neĝramp- 
aretoj flanke amasigitaj preferis gvid- 
adi ol faleti îi min. Mi do eliris kaj estis 
en tia stato, ke eĉ grava akcidentajo 
ŝajnus al mi kiel tono harmonia kun 
mia meditado.

Mi nur intencis iradi tra stratoj, 
kiujn mi bone konis. La longon de 
1’ frontoj inter du krucaj stratoj pleje 
mi jam sciis kalkulinte la paŝojn. Mal- 
facile estis, paSi trans iu strato. Tio 
estis farebla nur rektangule. Transi mal- 
rekte estis danĝerege. Se mi erare pre- 
teris nur iomete la angulon, mi staris 
kvazaŭ en malplena spaco, senfunde, 
solece. Malrapide mi iris, singarde palp- 
ante kaj venis al la kvartalo, dum la 
tago plej multehoma. Ankaŭ nun ĝi ne 
estis tute senbrua, estis kiel vivo sub 
kovrilo. Tra f’ermitaj fenestroj kvazaü 
murmuretis la pulso de la vivo.

Farinte kelkajn paŝojn mi ekhaltis 
kaj ĉiara denove mi imagas abiojn trem- 
briletantajn malantau la fenestroj. la 
feliĉulojn ĉirkaŭe, la patron plenkon- 
tenta ridetantan aprobe, de 1' patrino 
la nianojn agemajn. precipe la brilajn 
okulojn de la etuloj. Mi pensis pri mia 
propra infaneco kaj ĝi tuŝetis emocie 
mian koron.

De tempo al tempo iu min preter- 
i«s, rapidege, kvazaü li volus ekkapti 
ankoraŭ feliĉeron de ĉi tiu nokto; aü

7

ĉi tiu kuris eble al kuracisto, por peti 
helpon al sia infano mortanta? Mi palpe 
forŝoviĝas. Jen alia bildo. Malfermiĝis 
flanka strato, de tie muziko eksonis el 
malfermita fenestro. Mi haltis sub ĝi. 
Ŝajne kuniĝis ĉi tie rondo de gajuloj, 
kiuj evidente estis jam postlasintaj la 
sanktan nokton Betlehem de antaü du- 
milo da jaroj kaj sin nun turnis al

amu/.iga nokto valsantaj laü nuntempo. 
Iu ludaĉis sur pianoforto pli rutine ol 
korsente. pri ĉiaj memorajoj el moder- 
naj operetoj. Ridadis kaj daneis homoj 
de ĉiu aĝo. Jen la vivo, malenvie ili 
ĝin havu!

Enpense mi serĉis mian vojon. Mi 
jam ne orientis min. (Je stratangulo sek- 
vanta mi haltis, esperante je preter* 
pasonto, kiun mi povus demandi. Sorlo 
aligis lin baldaü al m i: r I\iel mi atin- 
gos la straton N. ?“ — „La duan straton 
maldekstran.“ li diris pluenirante. Tiele 
mi ricevis helpon kaj veninte ĝis tiu 
angulo, mi reestiĝis estro super la situa- 
cio. De ĉi tie tra strateto — tion mi 
sciis — kaj mi atingis denove vojojn 
konatajn.

Jen malnova strateto flanka kaj tie 
malnova, malalta dometo, restajo el 
tempo pasinta, kiam staradis tie ankoraü 
dometoj kun jĝardenoj. kies lokon nun 
okupas kalvaj kestegoj por loĝejoj. Ci 
tiun dometon mi bone konis el tagoj 
junaĝaj; sed mi silentu pri tio! Ci tie 
mi ankaŭ haltus sen alia okazo, eĉ se 
ne io estus haltiginta min, io dolĉa, iu 
akordo obtuza, delikata de liuto sonant.a 
el mansardo. de unu el tiuj kestegoj. 
kaj jen kelkfoje klaralta voĉo infana 
eklumante sur fundo de iom raŭka voĉo, 
aŭdebla de maljunulo. Tre interesita, mi 
por la konata melodio kunmetas jenan 
tekston:

Kiu neniam manĝis larmante
La panon, dum noktoj suferaj
Sidis neniam en lito plorante,
Ne konas vin, — fortoj superteraj! 

Tio estis Mignon kaj la maljuna harp- 
isto. Ree la kanto kaj situacio efikis 
kiel ĉiam. Per mia naztuko mi viŝis 
miajn okulojn kaj — longe atendinte 
vane iun daürigon — mi pluenmigris. 
Hodiaü mi jam ne scias, ĉu realajo tio 
estis au fantaziajo. Tarnen ja estas tute 
indiferente.

Sed al bildo ne devis manki la 
ombro : Mi nun hejmen reiris sur konata 
vojo. Komence mi ne limarkis, ke iu 
sekvis post mi ŝanceliĝe paŝante, tiam 
kaj tiam laüte ekparolante antaü si ion 
nekompreneblan. Mi haltis, por ke tiu
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teda posteulo preteriru. Sed la viro ek- 
haltis, metis sian raanon sur mian ŝultron, 
kriegante — kvazaü per malseketa voĉo: 
„Amik’, amiko, ĉu jes, ci estas mia 
amik’!“ Sendube mi staris antaü ebriulo 
kaj mia tasko estis, konvene lin forigi 
de mi. „Certe,“ mi respondis, „kien vi 
marŝas?“ Tragikomedia dialogo estiĝis, 
ti tie ne ripetinda. La ebriulo tedemege 
aspiris mian amikecon. Li sin starigis 
antaŭ mi, deziris ĉirkaŭbraki min kaj 
kisi, ĉar mi senpripense gloris Krist- 
infaneton, kiun li laüdadus entuziasme. 
La situacio fine tre malagrabliĝis por 
mi. Feliĉe baldaü aperis policano kvazaü 
anĝelo savanta, kiu min konis jam de 
promenoj antaüaj; li min kondukis, pre
minte min sub la brakoj al limo de sia 
distrikto.

De tie -m̂  sen plna epizodo käse 
palpadis hejmen mian loĝejon. Mignon, 
la maljunulo kaj la akordoj liutaj an- 
koraü longe min ĉirkaŭŝvebis ĝis kiam 
mi fine ekdormis.

Jen mia nokto Kristnaska!

Tannhäuser-Shymmi.
(„Shymmiu-dancado laü motivoj de la opero

de Wagner.)
De Paulo Knep ler Wien.

Posttagmeza vizito ĉe distinga fami- 
lio. Elegantaj sinjoroj en smokingo, be- 
laj virinoj en senmanikaj roboj. Kegas 
vigla, fervora konversacio. Mi sidas, kiel 
lasta alveninto, iom flanke . . . unuopaj 
vortoj sonas al miaj oreloj — koncerto 
de Grünfeld — Semmering . . . jam eks- 
edziĝintaj . . . Moissi . . . „koverkot“- 
kostumo . . . jen ekaŭdiĝas vorto — iu 
ĝin parolis: „Tannhäuser-Shymmi“. Mi 
ekaüskultas, Tannhäuser kaj Shvmmi — 
mi ne povis trovi parencecon inter ĉi 
tiuj du vortoj! Mi verŝajne iualbone 
aüdis. Kaj jam perdiĝis la vorto en la 
abundo de aliaj . . .  St. Moritz . . .  Lehar 
premiero . . . Konstantin . . .  Juli-sudo ... 
Certe mi malbone aüdis.

Antaü kelke da tempo mi vizitis kun 
ci tie restadanta fremdulo elegantan bal- 
ejon en la centro de V urbo por trinki 
tie la posttagmezan teon. La salono estis

plenplena. Bruado kaj muziko. Apenaü 
mi povis trairi inter la dancantaj paroj 
kaj nur per helpo de afäbla ketnero mi 
konkeris tableton. Meze en la salono 
sidis „jazzband“-orkestro. Ciam. kiam 
min ĉirkaŭas petola, afektita gajeco, mi 
estas malĝoje impresita. La solan gaj- 
econ en la salono reprezentis tiu glate 
razitadikasinjoro,kiu turmentis per manoj 
kaj piedoj siajn tamburon kaj timpanon 
kaj samtempe aspektis seriozega. Kelk- 
foje suprenvidante li direktis sian ri- 
gardon al la publiko, kun mieno de 
venkinto, kvazaü li volus diri: „Kiu 
estas Hubermann kompare al mi!“ — 
Jen, subite okazis terurajo: „Estos
ludata shymmi laü Richard Wagner!“

Kontraüvole mi ekstaris; mi sentis. 
ke mi devas ion fari. por malebligi ĉi 
tiun insulton kontraü sentimento. Sed 
baldaü mi rezignis, ĉar ne nur, ke mi 
estus restinta en malplimulto, sed mi 
estus eĉ restinta sola kun mia protesto 
kaj estus ludinta plendindan rolon per 
ĉi tiu brila izoliteco (splendid isolation). 
Konsternite mi devis do vidi, kiel la 
„gesinjoroj“ daucis kun ruĝigintaj vangoj 
„Shymmi4* laü disharmoniaj sonoj de 
Wagner-a muziko. Oni devas iom kon- 
cesii al la homoj : plj ofte ili ne scias, 
laü kio ili dancas. Ritmo, melodio — 
havas por ili duavican signifon. La ĉef- 
aĵo estas, ke tiu glatrazitulo bategas siajn 
torturinstrumentojn; tio sufiĉas, por ke 
geviretoj tuj tordu siajn krurojn kaj premu 
siajn korpojn unu al la alia . . . indifer- 
ente, ĉu tio estas muziko de Wagner, 
fugo de Bach au iu kobolda karbareda 
komponajo.

Kontraü komponado, ludado kaj danc- 
ado de ^Shvmmi“ nenio estas direbla.

mf

Ludu kian ajn — ekzistas ja da ili 
sufiĉaj — uzu la glatrazitulo, se plaĉas 
al li, eĉ ian fabriksirenon aü vapor- 
martelon por siaj torturinstrumentoj — 
konsentite! Sed oni ne blasfemu tion, 
kio estas por multaj homoj sanktajo. 
Rapide mi foriris el la salono. Mi ja ne 
volis ĝisvivi iun fokstroton laü Tristan 
aü „Shymmi“-on laü Parsival.

Mi supozu, ke iu karikaturisto pro- 
fanigus la sikstinan Madonon de Rafael,
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desegnante ŝin en moderna robo kaj 
anstataüante la an&elkapojn per mond- 
uraaj bonvivuloj, kiuj per monoklon- 
portantaj okuloj malĉaste suprenrigardus 
al ŝ i! Ciu plej primitive sentantahomo de- 
turniĝus kun abomeno de tia fuŝajo kaj 
konsiderus ĝin sakrilegio. — Ne povas 
esti alie en muzika sfero rilate al 
„Shyrnmi* laft „Tannbäuser“ !

Kelkajn vortojn pri kino muziko! 
Oni prezentas jam de longe procedojn 
sur la tolo kun muzika akompano. Gis 
nun mi ne vidis filmojn sen muzika 
akompano, pro tio mi ne povas diri, 
eu ne estus eble rigardi iun bildon sen 
muziko. Sed ĝi estas eventuale absolute 
necesa parto de filmoprezentado. Ĝis 
kiam la muzika akompano kontentiĝis 
kun iaj malnovaj italaj uverturoj, ĝis 
tiam estis la afero diskutebla. Sed en la 
lasta tempo oni alkutimiĝis preni por 
ĉi tiu celo verkojn de klasikuloj. Oni 
eĉ povas esti feliĉa, se oni ne aüdas 
okaze de prezentado de iu banala filmo 
melodiojn de Schubert aü Beethoven, 
ludutajn de raŭka violonĉelo, akompanata 
de senakorda harmoniumo! Mi spertis 
eĉ jenon : koncernis filmodramon, en kiu 
iu grafo kun pasia amo ekflamiĝis por 
dancistino — ĉu do mirinde, ke la 
muziko konsideris necesa substreki la 
animan turmenton de 1' grafo per tio, 
ke ĝi ludis la kv i nan  s i n f o n i o n  de 
Beethoven? Okazis nun, ke la dancistino 
aperis en tiu filmo en hispana kostumo, 
ĝuste kiam la violonĉelo ludis la grand- 
iozan duan parton el la c-mol-sinfonio. 
En la momento, en kiu la dancistino 
aperis sur la tolo, la muziko subite ĉesis 
ludi la sinfonion — kaj daürigis per his
pana valso (kun kastanetoj) ! Vere, ĉe tiaj 
okazoj ne nur la publiko estas bedaür- 
inda, sed ankaü la muzikistoj de la kino- 
teatro. Car troviĝas inter ili tre talentaj 
eĉ distingaj artistoj, kiujn nur la mizero 
devigas al tia servuto. — Beethoven 
oni aŭskultu en solenaj horoj, pro edifo, 
sed ne kiel akompanan muzikon por 
kinoaktorinoj! Se ĉi tio daüros. oni eĉ 
ĝisvivos, ke estos akompanata iu bur- 
leskajo per la naüa sinfonio de Beet
hoven !

Parolinte foje en amika rondo pri 
ĉi tiu temo mi spertis nur kompateraan 
rideton! Jen mi pensis: eble tiuj e s t a s  
pr ava j ,  kiuj ludas al „Charlie Chaplin“ 
melodiojn de Beethoven kaj faras 
„Shymmi“ el muziko de Wagner — 
nur mi . . . mi estas do . . . tiel 
malmoderna ! Esperantigis d-ro Sös-Wien.

La krono de la maljuneco.
Kiun la kreinto honoras, kial tiun 

ne ankaü homoj honoru? Sur la kapo 
de saĝulo kaj virtulo grizaj haroj estas 
bela krono.

Tri maljunuloj festis kune siajn ju- 
bileojn kaj rakontis al siaj infanoj, kia- 
maniere ili maljuniĝis.

Unu, pedagogo kaj pastro, parolis: 
„Neniam mi, elirante por instrui, zorgis 
pri la longeco de la vojo; neniam mi 
aroge transpaŝis la kapojn de la jun- 
uiaro kaj neniam mi eklevis la manojn 
por beni, ne fakte benante kaj Dion 
laüdante. Pro tio mi maljuniĝis tiom.“

La alia, komercisto, diris: „ Neniam 
mi pliriĉigis min je malutilo de mia 
kunulo; neniam lia malbeno sekvis min 
kaj de mia havajo mi volonte donis al 
malriĉuloj; tiai Dio donacis la jarojn 
al mi!“

La tria, juĝisto de 1’ popolo, parolis: 
„Neniam mi akceptis donacojn, neniam 
mi obstine persistis pri miadecido; en 
la plej malfiacilaj ateroj mi ĉiam pro vis 
venki min; pro tio per mia maljuneco 
Dio min benis.“

Jen iliaj filoj kaj nepoj alproksim- 
iĝis, kisis iliajn manojn kaj ornamis 
per floroj iliajn kapojn kaj la patroj 
benis ilin kaj parolis: „Kia estas via 
juneco, estu ankaü via maljuneco. Viaj 
infanoj estu por vi, kio vi estas por n i: 
floranta roza krono sur niaj haroj mal- 
junulaj !“

La maljuneco estas bela krono, oni 
trovas ĝin ankaü nur sur la vojo de 
modereco, de justeco kaj saĝeco.
El la parabloj kaj paramitioj de J. G. Herder

trad. Karl Haager-Wien.



K-o 12 A u s t r i a  E s p e r a n t i s t o Paĝo 133

Austria Esperanto-Delegitaro
Bisamberg bei Wien, Nr. 248.

A. E. D.-konferenco
oka/.os laü § 18 a de A. E. D.-regularo 
la 10ftn de januaro 1926 en Wien. La 
kunsido komencos precize je la 9* en 
la festsalono de „ Bezirksvertretung f. d. 
IX. Bezirk“, IX., Wäbringerstralie 43.

Atentu § 2Uan pri anstataüoj.
0

La ĝis nun ricevitajn proponojn ni uzis 
por fiksi jenan provizoran tagordon:

I. Raportoj de la funkciantoj kaj sen- 
Sarĝigo.

II. Novelektoj
III. Referatoj. (»La nuna stato de FL en 

Aŭstrio kaj kion ĝi postulas de ni“, 
W. Smital-Wien).

IV. Proponoj (1. »Eldono de vendotaj 
kuponoj por subteno de nia kaso“, 
Ebn er-Klosterneuburg; 2. „Efektiv- 
igo de la deziresprimo en Salzburg: 
Deviga abono de A. E. flanke de ĉiuj 
organizitaj esperantistoj*, Al t r ich-  
t e r-Korneuburg).

V. Eventualajoj.

Je la 1411 komuna manĝado en prok- 
«ima raanĝejo. Menuo: Supo, rostajo 
kun alaĵo. torto; prezo: S 1.50. Anoncoj 
petataj ĝis 5. jan. al s-ro K. Ĉech, 
IX., d’Orsaygasse 7. De la enspezoj la 
manĝejestro donas rabaton uzotan por 
niaj  a r a n ĝ k o s t o j !

Je la 16* okazos landkonferenco por 
Niederösterreich en aparta ĉambro de 
lanovahejmo de »Danubio“.Saratempe tie 
senĝena kunveno de ĉiuj konferencanoj.

Rimarkindaj Presajoj.
Wüster Eugen, Enciklpoedia vortaro E - 

germana kun speciala elmontro de la Zamen- 
hof-a lingvuzo; provo sur la vojo al internacia 
sinteza vortaro de E.; eld laü komisio de la 
E.-instituto dela germanarespubliko; eldonejo: 
Ferd. Hirt & Sobn, Leipzig. I. kaj II. parto, 
pĝ. 1—280, 17:25 cm, prezo po 15 Rm.

Oni povaB supozi, ke eiu esp-isto jam aüdis 
pri tiu ĉi unika verko. La plej multaj ankau 
scias jam. ke ĝi estu preparajo por la „Plena 
vortarego“ de nia lingvo, pri kiu Zamenhof 
parolas en unu lingva respondo (II. pĝ 19). 
LaE gazetoj jam multe propagandis ĝin okaze 
la eldono de 1’ unua parto, Paakon 1923. La 
plej bona rekomendo estus represo de ĝiaj 
teoriaj tekstpartoj, por ke ĉiu povu taksi lau 
la tie prezentitaj gvidantaj ideoj la intencon

Samideanoj en Wien, 
ebligu al niaj alilokaj samcelanoj, veni 
al la konferenco per disponigo de nokt- 
pasigejoj senkostaj au moderprezaj. 
Anonco al ĝen.-sekr.

Hugo Steiner F'anz Zwach
ĝen sekr. 1» vicprezid.

Nova grupo.
Loka grupo de A. L. L. E. en Klosler- 

neuburg havis 18. nov. ĝeneralkunvenon. 
Novelektita prez. kdo WasBerbauer, sekr.-oj 
kdoj Stark, Strobl, Novak. Oni decidiö, komenci 
novan kurson kaj eldoni monbiletojn por 
Propaganda celo. Grupadreso F.Ebner, Kloster
neuburg, Martinstr. 59

Esp.-soc. „Kulturo“ fondiĝis en Wien. 
XVIII.. KreuzgasBe 34. kafejo Hildebrnnd. 
la 19. nov. Prez. s-ro A. Dvorak. XVII!.. 
Haizingergasse 8. sekr. f-ino K Brunner, 
kasisto L. Hochwald, lingva konsilanto E. 
Werner. Kunveno ĉiun jaŭdou 19‘30 b. Aparta 
ĉambro. Manĝado tie ne deviga. Gastoj köre 
invitataj.
Ni funebras pro la morto de jenaj 

karaj gesamideanoj:
S-ro Franz Josef Fischer, lernejtrato. instrui« 

E. en burĝlernejo III.. Erdbergstr. 43 kaj 
verkis E. - angulon en monata gazeto 
„Jugendfreund“, f  14 nov . 69jara.

F-ino Yiktorlne Schröder, filino de L. K.
Joh. Schröder, f  16. nov.. 29jara.

S-ino Gabriele Krümer, longjara kasistino 
de E.-soc. »Fideleco*, f  19. nov., 65jara. 

S-ro Friedrich Kraus, urba policisto en Horn, 
fervora propagandisto dum 10 jaroj. f  en 
Wien 22 nov., 32jara.

de la aütoro. Por tio mankas al ni la spaco — 
bedaure!

La verko ne nur estas grandega, sed 
grandioza. Grandioza ankau estas la kuraĝo, 
entreprem tiel sciencan kolektadon de lingvaj 
elementoj, por kiuj la fortoj de unu homo 
ŝajnas ne Bufißi. Seriozuloj vidinte la aperintajn 
du partojn sentos grandan dankemon al la 
verkinto kaj al la eldonantoj.

Pro sia scienceco la verko unuflanke estu 
rekomendata nepre al ĉiu serioza verkanto kaj 
al ĉiu E.-grupo por ĝia biblioteko. Tie ja ne 
manku la resumilo por la tnta lingva provizo. 
Aliflanke ni konstatu, ke la verko bonon efikos 
nur en la mano de sperta esp-isto. Tio ne estas 
la kulpo de la aötoro, kiu ege klopodis ĉion 
prezenti ne nur komplete sed ankau klare per 
multaj mallongigaj signoj. Tarnen en tiakolosa 
kolekto da esprimoj por preskaŭ ĉiuj homaj
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ideoj devfts manki klareco sufiĉa ankaŭ por 
komencantoj.

Fine m ankaü parolu pri la alta prezo 
de la verko. Jes, la prezo estas »lila, sed la 
libro ne estas multekosta pro ĝia granda 
valoro. Resume: K ju efektive sin okupas je 
la lingvo internacia, ne laboru sen la „enci- 
klopedia- de Wüster. W. Smital-Wien.

Prof d-ro Job. Dietterle, direktoro de 
la Esperanto-Instituto por la germana respu- 
bliko : Es pe r an t o  1. (iramatiko. II. Ekzercaro. 
Ferd. Hirt & Sohn en Leipzig. 43 kaj 88 pĝ. 
Prezo po Km — -90.

La verkinto. fame konata esp-isto. kompilis 
wist eine en ei tiuj umbau beleksteruj «j kajeroj 
klare kaj kompreneble la gramatikan instru- 
materion kaj aldonis por ties ekzercado — ne 
por peri la vorttrezoron de la öiutaga lingvo
— bone ordigitan ekzercaron Tiu konsistas el 
unuopaj frazoj kaj temunuecaj tekstoj en Es
peranto kaj en germana lingvo por tradukado. 
La plej valora parto de la grarnatiko estas la 
ĉapitro pri la Bintakso Kiel uzantoj de la libro 
lu verkinto imagas unuavice la aüskultantqjn 
de la Uadio-kurso parolata de li, duavice per- 
sonojn en la lingvo jam progresintajn, kiuj 
deziras alproprigi al si rapide kaj fidinde la 
konatruon de E en teoria kaj praktika maniero. 
Al öi tiuj oni povas tre rekomendi la verketon.

D-ro Franz Wollmann-Wien.
Jules Tlilebault, La Mulaperinta Atniko

aŭ la nedaŭraj reenkorpiĝoj en Alantes s/Seine
— Francujo. Aldona kontribuo al la pruvaro 
pri 1’ identeco de la spiritoj — 3 a  eldono, 
10-a milo. Prezo ne montrita.

Dulingva (franca kaj Esperanta), sufiĉe 
detala raporto pri spintismaj eksperimentoj, 
kiuj okazis en Alantes en la jaroj 1923 a kaj 
1924 a dum la eeesto de la aütoro mem. Oni 
povas esti diversopinia pri ĉi tiu materio, sed 
neniu rajtas pridubi la veramon kaj la sincer- 
econ de serioza homo, kiu proprasperte tra- 
vivis ĉi tiujn fenomenojn. — Kiu eme ein 
okupas pri okultaj seiencoj, tiu certe kun 
granda intereso legos Ĉ*»- tiun verketon, kiu 
klarstile en bona Esperanto skribita, enhavas 
nur malmultajn. en venonta numero facile 
torigeblajn preserarojn kaj finiĝas per entuzias- 
ma ditirambo por nia kara lingvo.

Franz Zw ach.
„La Evangello lau Sankta Johann*, trad* 

el la originala greka teksto de prof: tiristead, 
d-ro Lowell kaj pastro Anderson, havebla de 
la Esp.-Kolportisia Asocio, 64 St. Thomas Rd., 
Finsbury Park, London N 4. Kolore ilustrita 
libreto, 64 pĝ.

„Ln kolportisto“, oficiala organo de la 
E8p.-Kolportista Asocio fadreso la supre citita), 
senpage sendas propagandajojn kaj libretojn.

Int. folro de Lyon 1.—15. marto 1926. 
La E -fako, Lyon, Hotel de Ville, dissendas 
senpage la „Ovidlibron de 1’ Acetanto“ kaj 
bele ilustritan reklamilon.

„Lingvo internacia“, E. gramatiko en
hebrea lingvo de J. Muĉnik, L. K kaj N. B. 
Chavkin. del. de U. E. A., Jerusalem. Samtempe 
ili eldonis flugfoliojn en hebrea lingvo „E. sur 
unu paĝo*.

La Leip/.iga mondfoiro (printempa28. febr. 
— 6. marto, teknika 28. febr. — 10. marto), 
informas ĉiun mteresulon per nobla, belege 
ilustrita varblibreto.

Enigmoj.
i.

Formu el ĉi tiuj literoj 
vortojn jensignife:

1. silko
2. espnmo de abomeno
3. legumenajo
4. greno 
6. transportilo
6. kuracas ĉiujn vundojn
7. sur ĉielo
8 nur gajaj homoj sci- 

povas
9. propra nomo

La meza vico de supre 
malsupren montras gra- 
van E.-verkon.
II.

Ŝanĝu la mezan literon s de la unua vorto
en z ktp. kaj vi ricevos:

1. s naturaperajo 4. k ŝtonego
2. z floro 5. b vesto
3. m urbo 6. 1 okupo aktora.

III.
1. a piedon treege premas
2. e mallumo tie regas
3. i tre multe pezas 
4 o ĉiu homo havas
5. u teda insekto estas.

IV.
Aldonu an tau la unuan vorton unu literon 
kaj vi ricevas la duan kaj same la trian al-

donante denove literon.
1. esprimo de gajeco
2. hankroto
3. insekto tre malutilanta. uii.

Solvo de la enigmoj el n-ro 11.
I. 1. ŝrank. 2. Tarau. 3. Astor, 4. Toska. 

5. aranĝ. 6 elize, 7. Kenia. 8. Zemun, 9 arest.
10. Malta. 11. eksku. 12. nenie, 13. ocean . . .  
La unua vertikala: Stata ekzameno; la lastai 
Kuraĝe antaŭen.

II. atut\ tatu’, tuta.
III. bubo, tubo, dubo, nubo, rubo.
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igUa trifft man f^ffierantiftrn nnfr
erhält 3ltt*hunfte?

Kie oni renkontas E.-istojn kaj
ricevas informojn?

So =  d, Mo =  1, Di =  ra, Mi — me, I)o — j,
Fr =  v, Sa =  8.

Graz.
Esp.-Verein für Steiermark, Bürggasse 16, 

Gasthof (gastejo) „Altes Stadttheater“, Di 
(m) 20-23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo), Südtiroler 

Platz. Hotel Sonne. Do (ĵ) 20 — 22 h.
Esperanto-Klub. Gasthof „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforfce. Di (m) 20 — 22 h
Klosterneuburg.

£8p.-Servo, Martinstr. 59 — 61, gastejo Ebner 
(Leiter: Ebner u. Leidlmayr) täglich (ĉiutage).

Korneuburg.
E.-Verein, Mi (me), Knabenschule 20 h.

St. Polten.
E.-societo .Nova sento“, CafA Linzerstr. 32; 

F (v), 20-22 h.
Wien.

Aüstria Katolika Ligo Esperantista, I., Klee
blattgasse 7. Mi (me) 17 — 19 h.

1. Wiener Esp.-Verein, I., Weihburggasse 12, 
Kasino. Fr (v) 19'30 h.

Esp. laboristaro kristana de Aüstrio, Esp.-Verein 
der christl. Angestellten und Arbeiterschaft 
Oesterreichs, I , Bräunerstraße 7, I. rechts 
(dekstre), Do (j) 18—21 h. Privatlokal (privata 
ejo).

Aüstria Pacifista Esp.-Societo, III., Rasumofsky- 
gasse 7, Caf6 Zartl, Do (Ĵ), 19—21 h.

Esp -Verein der städt. Angestellten Wiens,
IV., Schäffergasse 3, Sa (s) 18 30—20 30 h 
(den ersten Monatssamstag: Besuch der De- 
legitaro — la unuan sab. de 1’ monato en 
delegitaro.)

.„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4(Terrassen- 
caf6), Do (j) 19-22 h.

Esp.-societo. „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Caf6 Elsahof, Mo (1) 19-23 h.

Akademischer Esperanto-Verein, L, Universität. 
Zusammenkunft wie (kunvenejo la sama kiel) 
„Danubio“.

Freie Esperantistische Arbeitsgemeinschaft. 
Auskünfte (Informoj), wie „Danubio*. Täg
lich (öiutage) 18 — 19 30 h.

Esp.-Bildungsverein „Supren*. VII., Kaiser- 
straße 121, CafĜ. Fr (v) 18—21 h.

Polizei-Esp.-Verein, VII., Karl Schweighofer- 
gasse 8, Do (ĵ) 18 h.

Esp -Unio Fervojista. XIV., Avedikstr. 2, Di 
(m) 19 h.

Esp.-societo .Fideleco“, Währinger Bürger
cafe, XVIII.. Staudg. 1, Di (mj 16-19 h.

E8p.-soc. „Kulturo*, XVIII., Kreuzgasse 34. 
Cafĉ Hildebrand. Do (Ĵ) 19'30 h.

<Twpf elf len* werte firmen.
Rekomendindaj firinoj.

E. signifas, ke oni parola« E.-on.
Graz.

Caf6 =  kafejo:
„Post“, I. Häring, Neutorgasse.

Korneuburg.
Bäckerei =  bakejo:

Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3. 
Buch-, Papier-, Modew. =  libroj, paper- kaj 

modajoj:
Johann Lederer, Hauptpl.

Delikatessen, Spezerei, Modew. -n delikat- 
manĝaĵoj, spicoj, modajoj:
Franz Schupitta, Eisenbahng. 4. 

Gemischtwaren =  Diversajoj:
Alois Cisar, Bisambergerstr. 21.

St. Pölten.
Bettw., Teppiche, Möbel =  litajoj, tapiäoj, 

mebloj :
Rudolf Leiner, Rathauspl. 7—8. 

Buchhandlung =  librovendejo :
J. G. Sydy (Ludwig Schubert), Herrenpl. 1. 

Eisenwaren und Kohlen =  ferajoj kaj karbo :
Franz Benedikt, Wienerstr.

Gasthaus =  gastejo;
Engelbert Langraann, Fubrmannsgasse 15. 

Modesalon =  Modajvendejo:
K. Adametz-Bianchini.

Musikinstrumente — muzikiloj:
Emanuel Schimek, Herrenpl. 5.

Opt. u. photogr. Art. =  optikajoj kaj fotogr. 
artikloj :
Marie Motz, Kremserg. 16.

Uhrmacher und Juwelier =  horlogisto kaj 
juvelisto:
Hermann Löw, Kathausg.

Vordruck, Ajour., Pliss. usf. == preparo kaj 
kompletigo de virin. manlaborajoj:
Johanna Krenn, Wienerstr. 51.

Wäsche und Wirkwaren =  toi- kaj maŝin- 
trikajoj:
L. Breuers Nacbf., Rathausg. 2.
Karl Schenk. Wienerstr. 25.

Werkstätte f. Photogr. u. Reklame =laborejo 
por totogr. kaj reklamiloj:
Theo Füchsel, Heßg. 6; tel. int. 71. 

Wollwaren, Strickerei u. Niederlage =  lanajoj, 
trikejo kaj vendejo:
Paula Kotoul, Marktg. 3.

Wien.
Drogerie =  drogvendejo:

„Anker* (E), Mag. A. Taussig, IV., Wiedner 
Hauptstraße 24.

Speisenaus =  manĝejo:
Stadttheaterkeller, VIII., Daungasse 1. 

Staubfreies Kehrmittel=Balarimedo polvonfiksa: 
J. Weininger (E), VII., Neubaugasse 32. 

Zuckerwaren =  sukerajisto:
Andreas Deistler i E/. VII., Schottenfeldg. 91. 
Franz Prohaska, XII., Premlechnergasse 21.



Paĝo 130 A ŭ f l t r i f t  E s p e r a n t i p t o

V. b. b.
N-0 12

Tradukekzercoj.
Redukt. Walter Smital-Wien.

Nr. 2: Hentpsikologiaj observoj en la be»t-
montre.jo sehönbrnnn.

Kiam „Bimpf- , kvarjura afrika elefanto 
kaptita kaj al la bestmontrejo dediĉita de 
grafo Khevenhtiller. alvenis en Schönbrunn, 
la publiko streĉe atendis. kiel al la noval- 
veninto ekkondutos „Müdi*. la nun deknaŭ- 
jara filino de „Sch.-P.*. Ŝi devis dum raultaj 
jaroj malhavi la societon de samspeculoj. 
„Birnpf“ renkonten paŝis kun levita rostreto 
al „Mädi“. Tiu ĉi unuamomente estia sur- 
prizita, sed kiam li sin pliproksimigis, ŝi ek- 
forkuris knj rifuĝis kun ĉiuj karakterizaj signoj 
de timego for de ia malgranda besto. Nur 
malbaldaŭ ambaŭ interamikiĝis. — Jen venis 
al Schönbrunn kvarjara elefanto el Sumatro. 
akirita per interŝanĝo kaj nomita pro tra- 
diciaj kuŭzoj „Pepi“. Kvankam r Mädi“ rapide 
nin amikigiR al li. „Bimpf* unkoraŭ rifuzas 
tfiun signon de amikeco flanke de sia preskaŭ 
samaĝa sumspeculo energie laŭ plej komika 
maniero. Li konstante kontrolobservas „Pepi*, 
kiu malgraŭ tio restas stoikule trankvila. Se 
tatnen hazarde okazas alproksimiĝo je distanco 
da kelkoj paŝoj. „Pimpf* montras al li fulm- 
rapide sin turniute sian malantaŭan flankon. 
Se li foje ne atentis la kutiman singardon 
tiel. ke „Pepi“ sukcesas tuŝi lin delikate 
karesante per lu rostreto. jen li ektrumpetas. 
kvazaŭ li sur lanco aerflugpendus trapikite 
kaj rifuĝas malproksimen. kiom perinesas tion 
la spaco en la barilaro.
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PICK-WIEN
Cenlra magaz.: IX, Liechlensfeinslr. 27 
Fitioj: IV, Wiedner Hauptstraße 10 kaj 

VI, Gumpendorferstraße 67.
O n l p a r o l o s  E s p e r a n l e !
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Ni funebras la perdon de nia kasistino
s-ino Gabriele Krämer,

kiu 65jara mortis la 19. nov. post mal- 
longa. dolorega suferado je pulmin- 
flamo kaj pleŭrito. 8i estis longjarn 
membro de nia societo. fervorega esper- 
antistino. kiu laü sia povo eiam laboris 

por la disvastigo de nia ideo. 
Senlace kaj fidele si estis sindona al 
nia societo. kiu al ŝi ŝuldas egan dankon 

kaj gardos al ŝi fidelan memoron.
Ŝi ripozu en paco!

La estraro de la Esp.-societo „Fideleco 4.

iĴogtt aüer auf bem (Sebtete ber ®fpercuuo*
Literatur ftfdneitenen Söerfe.
3  in eigenen SS er läge:

©lücf u. ©öS, @jperanto*£eI)rbud) für 
ftutje unb jum ©elbftunterrtd)t. 20. 9tufl-, 
Ŝreiŝ o 1 50.

A

Ciuj Esperanto-literaturajoj haveblaj.
En p r o p r a  e ldonejo:

Glück u. Soa, E-o lernolibro por 
kursoj kaj meminstruo. 20. eldono, 
Ŝ 1-50.
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WALLISHAUSSER
(ELDONEJO PAUL KNEPLER)

WIEN, L, LICHTENSTEG 1 I

n  « 'M ül li v i i h  • t rt t'M i ■■■■V TiTi’i* M

RADIO-WIEN (WELLE 530)
Esperanto*Kurs jeden Montag und Donnerstag, 19*Uhr 5 Min. bis 19 Uhr 35 Min. M.E.Z.
Die Zeitschrift „Radio-Wien“ (Adr.: Wien, I., Stubenring 1) enthält die ausführlichen 
Stnndentexte; außerdem die Programme von Wien, Graz und den wichtigsten europäischen 
Rundfunkstationen nebst Artikeln iiter.. musikal., populär-wissenschaftl. und technischen Inhaltes.

Vierteljährl.: S 3 50; Einzelhefte: 30 g.

Posedanto, admimstranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Korneuburg, Post
fach 2f>. — Presejo: Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek. Wien III. Steinsasse 2o.
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